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Příloha A – Charakteristiky vybraných trik pro testování 

Clevertex Artur 

Triko Clevertex Artur (Obrázek A2) je určeno pro použití pod zásahový ochranný 

oděv. Triko je odolné vůči působení plamene, vysokým teplotám i většině chemických látek. 

Krátkodobě odolává teplotám okolo 300 – 400 ˚C, netaví se, neodkapává a nesráží se (zůstává 

celistvé). Je odolné dlouhodobému působení teplot v rozmezí 200 – 250 ˚C. Prádlo poskytuje 

vynikající oděvní komfort, který je zaručen pomocí vyváženého poměru ochranné funkce, 

příjemného omaku a odvodu vlhkosti. Dále je triko charakteristické vysokou odolností proti 

oděru a také jednoduchou údržbou. Funkční ochranné vlastnosti si výrobek zachovává i po 

opakovaném praní. [1] 

 

 Materiálové složení: 

30 % Polyoxadiazol (aramid) – vlákno aramidového typu  

60 % Viskóza FR   

10 % Bavlna 

 

 Hmotnost: 

170 g/m2 

 

 Legislativa a certifikace: 

ČSN EN 14116 - index 3/5H/40 (materiál splňuje index hořlavosti 3, pětkrát 

podrobený domácímu praní při 40 ˚C) 

ČSN EN 340 

ČSN EN ISO 15025 

Moisture management testing (MMT) 

 

Triko Clevertex Artur je schváleno Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 935/10/F. [1] 

 

[1] Zdroje www.clevertex.cz a materiály poskytnuté firmou Clevertex 
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Clevertex Prokop 

Triko Clevertex Prokop (Obrázek A3) je určeno pro použití pod zásahový ochranný 

oděv. Triko vyniká vysokou tepelnou stabilitou a samozhášecí schopností díky optimální 

kombinaci nehořlavého vlákna modakryl a bavlny, netaví se a neodkapává ani při přímém 

působení plamene. Samozhášecí schopnost je dána karbonizací materiálu, která brání šíření 

plamene. Dále poskytuje vynikající oděvní komfort (tepelně izolační vlastnosti) pomocí 

ochranné funkce, příjemného omaku, savých vlastností a odvodu vlhkosti od těla. Triko 

je také charakteristické rozměrovou stabilitou (nesráží se) a jednoduchou údržbou. Funkční 

ochranné vlastnosti si výrobek zachovává i po opakovaném praní. [1] 

 

 Materiálové složení: 

60 % Modakryl FR 

40 % Bavlna 

 

 Hmotnost: 

140 g/m2 

 

 Legislativa a certifikace: 

ČSN EN 14116 - index 3/5H/40 (materiál splňuje index hořlavosti 3, pětkrát 

podrobený domácímu praní při 40 ˚C) 

ČSN EN 340 

ČSN EN ISO 15025 

Moisture management testing (MMT) 

 

 

 

Triko Clevertex Prokop je schváleno Generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 950/11/F. [1] 

 

 

 

[1] Zdroje www.clevertex.cz a materiály poskytnuté firmou Clevertex 
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Devold Spirit 

Triko Devold Spirit (Obrázek A4) je určeno pro použití pod zásahový ochranný oděv. 

Toto triko je vyrobeno pomocí dvouvrstvé konstrukce (vnitřní a vnější vrstva) výhradně 

z přírodních trvale nehořlavých materiálů. Při kontaktu s plamenem nebo hořícími částicemi 

materiál zuhelnatí a dále oheň nešíří. Kromě tepelné odolnosti je prádlo charakteristické 

efektivním odvodem vlhkosti od těla, pohlcováním pachu a tepelnou izolací. Vlhkost je 

od těla odváděna přes vnitřní vrstvu z Lenzing FR viskózy do vnější vrstvy z merino vlny. 

Ve vnější vrstvě se vlhkost absorbuje a následně odpařuje do okolí nebo odvádí 

do následujících oděvních vrstev. Tím je zajištěna kvalitní termoregulace. K oděvnímu 

komfortu uživatele přispívá střih trika s prodlouženými zády, účelné vedení elastických švů 

a elastické náplety na rukávech nebo také příjemný pocit při kontaktu s materiálem přírodního 

původu a již zmíněná vysoká schopnost odvodu vlhkosti. [2]  

 

 Materiálové složení: 

50 % Lenzing FR viskóza 

50 % Merino vlna 

 

 Hmotnost: 

230 g/m2 

 

 Legislativa a certifikace: 

ČSN EN 14116  

ČSN EN ISO 11612 

Moisture management testing (MMT) 

Výrobek splňuje požadavky na nezávadnost ve shodě s vyhláškou č. 84/2001 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 521/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

 

Triko Devold Spirit je schváleno Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného 

sboru ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 938/11/F. [2] 

 

 

[2] Zdroje www.vochoc.cz a materiály poskytnuté firmou VOCHOC  
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Luing Pyrex 

Triko Luing Pyrex šedé, letní verze (Obrázek A5), je určeno pro použití pod zásahový 

ochranný oděv. Toto triko lze používat jak za extrémních podmínek, tak pro volnočasové 

aktivity (sport). Jeho trvale elastické vlastnosti v kombinaci s dokonalým střihem zaručují 

těsný kontakt s tělem, což je výborné pro odvod potu, a rovněž způsobuje příjemný dojem při 

jeho používání. Konstrukční provedení a použitý materiál je charakteristický odvodem potu 

od těla (do vnější textilie), zvýšenou odolností proti teplu, v souladu s technickými 

podmínkami pro pořízení VPPO (TP-TS/05-2010), a také zaručuje stálost z hlediska tvaru 

a velikosti nebo stálost barvy. [3] 

 

 Materiálové složení: 

56 % Bavlna 

34 % Polyester 

10 % Viskóza 

 

 Hmotnost: 

150 g/m2 

 

 Legislativa a certifikace: 

TP-TS/05-2010 

 

 

 

 

 

Triko Luing pyrex, šedé, letní je schváleno Generálním ředitelstvím Hasičského 

záchranného sboru ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 956/11/F. [3] 

 

 

 

 

[3] Zdroje www.ehasici.cz a materiály poskytnuté firmou Luing pyrex 
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Zahas (IN 2 OUT) 

 Triko Zahas s označením IN 2 OUT (Obrázek A6), je určeno pro použití pod zásahový 

ochranný oděv. Toto triko je vyrobeno pomocí unikátní dvouvrstvé technologie tkaní a pletení 

(IN 2 OUT), která v kombinaci s použitými materiály usnadňuje odvod vlhkosti od pokožky, 

napomáhá regulaci tělesné teploty, zlepšuje oděvní komfort a vykazuje sníženou hořlavost. 

Materiál dále zajišťuje pohodlí uživatele, protože je jemný a rychle schne. Triko dále vyniká 

antibakteriální úpravou. [4] 

Technologie IN 2 OUT je zobrazena na následujícím obrázku: 

 

Obrázek A1 – Technologie IN 2 OUT 

1 – První vrstva absorbuje vlhkost, 2 – Vlhkost se odvede do 2. vrstvy textilie, 3 – Dochází 

k evaporaci vlhkosti [4] 

 
 Materiálové složení: 

20 % Aramid, 30 % FR Fibers (Nehořlavá vlákna), 50 % Cellulosic fibers (na 

stránkách), Umělá vlákna (štítek na triku) 

 Hmotnost: 

200 g/m2 

 Legislativa a certifikace: 

EN ISO 14116 

EN 15025  

EN 31092 

 

 

Triko Zahas s označením IN 2 OUT, je ve schvalovacím procesu pro vydání 

katalogového listu v rámci Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, a to 

podle slov vedoucího textilní výroby firmy Zahas. [4] 

 

[4] Zdroje www.zahas-sro.cz a materiály poskytnuté firmou Zahas 
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Sintex (Firecool) 

Triko modré, letní verze s označením Firecool (Obrázek A7) je určeno pro použití pod 

zásahový ochranný oděv. Toto triko je charakeristické tvarem průkrčníku do „O“, 

raglánovými rukávy, které jsou zakončeny pomocí lemu stejného materiálu jako triko a mimo 

jiné také prodlouženými zády. Pomocí výborně provedeného střihu toto triko trvale a těsně 

přiléhá k tělu, což je důležitá skutečnost pro správný odvod vlhkosti od těla a zároveň 

napomáhá komfortu nošení. Celé triko je sešito pomocí plochých švů. Díky použitému 

materiálu a úpletu tzv. double face je zajištěna ochrana proti zapálení trika a také podpora 

termoregulace hasiče, protože triko rychle odvádí vzniklý pot a rozvede ho do celé jeho 

plochy. Tím také dochází k jeho rychlejšímu schnutí. [5] 

 
 Materiálové složení: 

32 % Modacryl 

22 % Bavlna 

34 % Thermovyl 

6 % Viskóza FR 

6% Polyamid 

 

 Hmotnost: 

185 g/m2 

 

 Legislativa a certifikace: 

ČSN EN 14116 

Moisture management testing (MMT) 

Výrobek splňuje požadavky na nezávadnost ve shodě s vyhláškou č. 84/2001 

Sb., ve znění vyhlášky č. 521/2005 Sb., o hygienických požadavcích 

 

Triko Sintex, modré, letní s označením Firecool je schváleno Generálním ředitelstvím 

Hasičského záchranného sboru ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 

931/10/F. [5] 

 

[5] Zdroje www.sintex.cz a materiály poskytnuté firmou Sintex 
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Deva (Grey) 

Triko od výrobce Deva s označením Grey (Obrázek A8), je určeno k použití pod 

zásahový ochranný oděv.  [6] 

 

 Materiálové složení: 

60 % Bavlna 

25 % Viskóza bílá 

15 % Viskóza černá 

 

 

 Hmotnost: 

180 g/m2 

 

 

 Legislativa a certifikace: 

Vyhláška MV č. 255/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Triko Deva Grey je schváleno Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 

ČR pro použití u HZS ČR pomocí katalogového listu č. 770/05/F. [6] 

 
 
[6] Zdroje www.deva-fm.cz a materiály poskytnuté firmou Deva 
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Fotografie jednotlivých trik 

 
 

Obrázek A2 – Triko Clevertex Artur 

 

 

 

 

 
 

Obrázek A3 – Triko Clevertex Prokop 
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Obrázek A4 – Triko Devold Spirit 

 

 

 

 
 

Obrázek A5 – Triko Luing pyrex 
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Obrázek A6 – Triko Zahas 

 

 

 

 

 
 

Obrázek A7 – Triko Sintex 
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Obrázek A8 – Triko Deva
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Příloha B – Orientační složení vody při měřeních 
 
 

Tabulka B1: Orientační složení vody 

Ostrava - Výškovice (Únor 2013) 

 Aktuální hodnoty 
Mezní hodnoty dané 

Vyhláškou 252/2004 Sb. 

    Teplota     11.7 ºC - 

    pH     7.9  6.5 - 9.5 

    Acidita     0.06 mmol/l - 

    Alkalita     1.08 mmol/l - 

    Tvrdost celková     0.83 mmol/l 2,0 - 3,5(4) 

    Železo     0.11 mg/l 0.2 

    Mangan     0.021 mg/l 0.05 

    Dusičnany     4.34 mg/l 50 

    Chlór volný     0 mg/l 0.3 

    Barva     7.5 mg Pt/l 20 

    Zákal     0 jZF 5 

    Vápník     24.9 mg/l min.30 (4) 

    Hořčík     4.46 mg/l min.10 (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[7]  Kvalita pitné vody. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Ovak.cz [online]. © 2004 – 

2012. [cit. 2013-04-13]. Dostupné z: 
http://www.ovak.cz/index.php?lokalita=41&what[]=20&document=&name=kvalita_v
ody&lang=1 


